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REF. PROC. ADM- No- 009120íc

Requerente: Cámaía l\.4unicipal de São Bernardo
Assunto: Contratação. Edital de prêgáo presencial. Aprovado.

PARECER JURíDICO NO OO9/20í9

_ Para melhor compreensáo didática, este parecer divide-se em Relatórío,
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

r' RELATÔRIo:

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício dalado
24.02,2019, emitido pela Câmara Municipal de São Bernardo, para Contratação
pessoa jurídicâ para Locação de Veículo para utilização pela Câmara Municipal
São Bernardo/N44.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básico; Despacho do presidente da Cámara Municipal de São
Bernardo, dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela
solicitaçáo em tela; CotaÉo de Preço com planitha de preçosj Despacho da
Contabilidade juntando á Dotâção Orçâmentáriâ para viabilidade do pleito.

Por último, certiÍcá-se que a Comissão permanente de Licitaçao _ CpL
encaminhou.os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissáo
e â minuta do edital de Pregão presencjal, para análise e emissão do parecer iurídicode acordo com os ditames contidos na Lei Federâl no. g.666/93.

E o breve rêlatório:

ANÁLISE DA oEMANDA:

í. Da Escolha da Xlodalidade:

_ As compral. e conlrataçôes a serem reâlizadas pêla AdministraÉo pública
oevem ser revestidâs de cutdados e adotâr procedimentos simplificadoi, a fim deatender ô devidô dêslino dos rêcursôs finânceiros, bem como a aevàa aplicaço.
Partindo dessa premissa, â questâo da escotha da ,oo"riàáaã ãã iãiãçao " oprimeiro passoi assim norteia a jurisprudência do TCU:

ldentilica.se a necessidade, motiva-se a cont.atação, para
então, partir-se para veriÍicação da melho. tormà de sua
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presiação. ou seja, a aecisao peE-õntraGf,ãõ?iEEffi
inexigibilidadê ou dispênsa, é posterior a tode uma etapa
preparatória que deve ser a mêsma para qualquêr caso. A
impo$ibilidade ou a idêntiÍicaçáo da possibilidade da
contrataçáo dirêta como a melhor opção para a
administração, só surge após a etapa inicial de estudos,
Como a rêgra gêral é a licitação, a sua dispensa ou
inexigibilidade conÍiguram exceçôês. Como tal, portanto,
não podem sêr adotedes antês das pesquisas e êstudos
que permitam chegar a essa conclusão.1

Mais espêciÍicamente, complementa-se:

A modalidade de ticitação nâo é detinida aleatoriamentê,
ela será feita com basê no art. 22, da Lei n. 8.666193. com
relação à modalidadê de licitaçào, aabe_se que o principal
critério para definir sê o administrador utilizará o convitá, a
tomada de preços ou a concorrência é o valor estimado do
objeto a sêr licitado.2

.. . Segundo Jacoby3 existem dojs critérios para definição da modalidade de
licitação, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro ieva em coniiàeraçao opreço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

,,,, _.Elku."nt:":. . 
por 

_conseguinte, a administração optou pelo procedimento
rcrtatono na modalidade Pregào, sendo que esie pode ser conceituado como:

O procedimento administrâtivo por mêio do qual a
Âdministração pública, garantindo a isonomia, seleciona
fornecêdor ou prestador àe serviço, visando à execuçáo dê
obieto comum no mercado, permitindo aos licitantes, êm
sessão pública presêncial ou virtual, reduzir o valor da
proposta por meio de lances verbaia e sucessivos..

,, -, _?3 :*:1: -exposto. 
podem-se retiraí as princrpâis características do pregão(Ler Federar n" 10.520/2002), que não só o diferenciam das modaridades ricitatórias daLei..8.666/93, mas proporcionam mâior celeridade e eÍic.icia n"" 

"ãnt."t"çou"realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguintê, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordocom a legistaçâo federat, no modo presenciàt 1óeóeto rederat n; ssssiàõoo1 
" 

no

i19t . e"t.aa" n'eo.r zooo. prmario. Rcr. Min. uh,E'on Asu,àr
' TCU Acórdio no 103/2004

, FERI\ANDFS. r. L la@bt ('ontrutd.ào Dre ta re n I icno\ào. Betó Ho.iom e: Forum. 2008 D I10I.FERNANDFS. 
,o,se urkse. ,aaby. siqmú de Rêck;;;;;;;;;;;;;;;".i, 

" 
.].iul,i"".. ,. 

". "o"Horizonte: Fórum. 200ó. p. 455.
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modo eletrônico (Decreto Federal n" 5.450/2005), sendo este ultimt utilizado
preÍerencialmente.

Entrementes, de acordo com o art. .lo dos referidos Decretos, os mesmos
possuem aplicaçáo tão som€nte no âmbito da União Federal, nâo possuindo aplicação
dirêta para os demais Entes da Federação.

Sem embargo, identiÍlca-se que o prêâmbulo do Edital aponta como Íundamento
legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregáo presencial, no
3.555/2000. Dessa forma, em sê tratando de recurso Íinanceiro náo provenientê de
verba federal (fundo-a-Íundo ou convênio), não se identifica óbice para o aceite de
aplicabilidade dâ referida norma como sustêntáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como a norma base dos participantes no certame). Desta via, náo há
indicaçáo para aplicar o Decreto Federat no S.4SOI2OOS (Éregão Eletrônico),
especialmente quanto ao seu art. 40, sendo este critério de escolha discricionária da
administração pública (critério de conveniência e oportunidade), conforme pÍevisâo da
Lei Federal n. 10.520/2002.

No que d,2 respeito à possibilidade de uso do pregão para a contrataçáo de
*wilo: a!y9cali9i9s, jé fot pacificado entendimento na jurisprudência do TCL)
(Decisâo n" 80/1998 - 2. Càmarc e Decisáo no 906/1gg1) e do'STj.

Estando comprovado gue os seÍv4os jurídicos de que
necessita o ente público são impodantes, mas não apresentdm
singulaidade, porque afetos a ramo do direito bastante
disseminado entre os profissionais da área, e não demonstrada
a notoriedade dos advogados _ em relaçáo aos diversos outros,
também notónos, e com a mesma especialidade - que
compõem o escritóio de advocacia contrctado, decorre itegat
contrutaçáo que tenha prescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ,2o TuÍma. REsp 436869/Sp, Min. Rei João Otáviõ de
Noronha, data do jutgamento: 1/2005, DJ de 1o/2/2006.)

Portanto, somente nos casos em que eryolva atguma das hipóteses de drivensa
ou inexigibitidade, a rcgra que prevalece é a da necesíidade de dit"iiã.- --

2. Da Análisê da Minutâ do Editâl:

, A primeira fase da licitaçáo encontra-se disciplinada êm linhas gorais no art. 38,da.Lei no- 8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisi-tos contidos nosincisos do referido artigo e a Minuta do Editat a-presentado p"i" óFi ãã'car"r'".
Senâo vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitaçáo será iniciado com aebenura de procêsso edministrativo. devidamêntê
autuado, protocolado ê numerado, contondo â autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objêto e do recurso
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próprio para a despêsa, e ao qúat seÍáo juntados
oportunamêntê:
l. edital ou convite e respectivos ânexos, quando for o
câ90;
ll. comprovante das publicações do editel resumido, ne
Íorma do aÉ 2í desta Lei, ou da entrêga do convite [ainda
nâo alcançou este estágio];
lll. ato dê designação da comissão de licitação do leiloei.o
administrativo ou oficial, ou do .esponsável pelo convite;
lV. original das propostas e dos documentos que as
instruírem [ainda não alcançou êste estágio];
V. atas, rêlatórios ê delibêraçóes da comissão julgadora
[ainda não alcançou este estágio];
Vl. parêceres técnicoa ou jurídicos êmitidos sobrê a
licitação, dispensa ou inexigibilidade;
Vll. atos de adjudicaçâo do objoto da licitação e da sua
homologaçâo [ainda náo alcânçou este estágio];
Vlll. recursos eventualmente apresentados pelós licitantes
e reapêctivas maniÍestações s decisôes [ainda não
alcançou este estágiol;
lX, despacho de anulação ou de rêvogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo de contrato ou instrumênto equivalente,
conÍorTne o ca30.
Xl. outros comprovantes de publicações.
Xll. demais documentos rêlativos à licitação.
PerágreÍo único. As minutas de êditais de licitaçáo, bêm
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devêm ser previamente examinadas e aprovadaà por
assessoria juridica da Administração.

Relativamênte à Íase interna, Marçal Justen Filh05 indica que ela se destina a:

a) veriÍicar a necessidade e a conveniência da contratação
de terceiros [atualmente o Estado nâo po$ui estrutura
própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que
a necessidade foi colocada no OÍício quê motivara o
presente processol;
b) determina. a presença dos prêssupostos legais para a
contratação (inclusivê a disponibilidadê de recursos
orçamentários);
c) determinaÍ a prática de prévios indispensáveis à
licitaçào (quôntiÍicaçâo das necessidades administÍativas,
avaliaçâo de bêns, elaboração de projetos básicos etc.);

5 JUSTEN FILHO, Ma.çàl cohehtótios à ki de Licitações e con,ato, Ádhi,isttolie*. 13 ed. sàô paulo:
Dialérica, 2009. p. 346.
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d)dêÍinirooqei@
contratação;
e) veriÍca os pressupostos básicos da licitação, deÍinir a
modalidade e elaborar o ato convocatório da licitação.

^..^!_i1":, 
constala-se a tegalidade do pedido. da motivação (ratificada peto

Lrroenaoor de Despesas ao autorizar), dotação orçamentária equivalente ao valor
estrmad-o, tdentifica-ção da pesquisa de mercado, 1ult,tcanào o-iiego.- fJàntifica-se,
arnc,a, â aulorizaçáo para â aberlura do processo ticitatório (aÉ 3g, caput, LeiFederal no 8.666/93)

Ato continuo, o aÉ.40 da Lêi Federal n. g.666/93 traz em seu boio normas econdições que devem vigorar no Editar quando oa sua eraooraiao, no 
-q-,iãr '"" 

r".a 
"segulr umâ comparação entre os requisilos contidos nos incióos mencionádos e aMinuta do Editat apresentadâ peta CpL dê Cámara Senao velani;;, "-* 

*

I - preâmbulo contendo o nome da repartiçáo interessada
e dê aeu sstor;
ll - modalidad€; regime de execução e o tipo de licitação;
: T."1.çãl de que sêrá regidâ peta Lei n.. ó.666/93; objêro
da licitaÇáo de manoira clara ê sucinta;
lll - Sânçõês para o caso de inadimplemênto;
lV - local onde poderá seÍ examinado ê adquirido oprojeto básico;
V .-_ se há proiêto exêcutivo disponível na data da
?:fli9"ç?o do edital de ticitação e o iocat onde possa üe,xamrnado ê adquirido; [hão sê aplica ao casol:vr - conotçoes para paíicipâÇão na licitaçâo, emc-onrormidade com os aÉs. 27 a 31 da Lêi n.. g,666i93;
Vll - critério 

-pare 
julgamento, com disposições claÍas eparametros objêtivos;

Vlll - locais, horários ê códigog dê acesso dos meios decomunicação à distância em que serão fornecidosetemêntos.. informaçõês e êsclarêcimontos relativos à
I:'-t:!1?_."-i" :-dições para atêndimento das obrigaçÕes
necessarias ao cumprimento de seu objeto;
lX - [n-ão se eplica ao caso - exigido somente no caso dexcrlilçoes inlernecioneisl:
X -.o critério de âceitabiÍiade dos preços unitário e gtobet(-.r;
Xl- critério de roeiustê l.-.t:xI - (VETADO);
Xlll- lnão se aplica ao casol:
XIV - condições de paqamenio 1...):
XV - instruçôes e no.inas para oó ,ecurso" previstos nalet;
XVI - condições de recebimento do obieto da licitação;
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xvll-outras indicaç@
licitação;

s2ô Constituem anexos do edital, delê Íazendo partê
integrante:

l- o proieto básico e/ou exêcutivo, com todas as suas
partos, dêsenhos, êspecificaçôes e outuos complgmentoa;
ll - orçamento estimando em planilhas de quantitativos e
preços unitários;
lll _ a minuta do contrato a ser firmado entre a
Administreção ê o licitante vencedor.

Constam, ainda, na l\,lanuta do Editat: Termo de Rêferênoa (Anexo l); Modeto de
::1"^.9,:d:l:"1(llexo l). Modeto de Decraração lnnexo riiy nioàâL â"'ir.opo"t"uomêrctat {tV), e Minuta do Contrato {Anexo V). Sendo que, em relaçâo a estasminutas, não há nada que as desmereça.

Em relação à minuta do contrato (Anexo V), tem_se o art 55 da Lei nô.8.666/93,
19,! al falgmgs uma comparação entre os requisitos contidos nos inc-iiàs ào reteriOoartigo e a Minuta apresentadâ pela CpL Senáovejamos

Art.55. São cláusulas nêcessárias em todo contrato as
que êstabeleçam:
l-- o objeto e seus elementos caractorísticos;
ll.- o regime de execução ou a forma de fornecimento;
lll 

_- 
o prêço e as.condições d6 pagemênto, os critórios,

data-base e periodicidade do rêajustamento de preços, oacmenos de atualização monetária êntre a dáta do
edimplêmento das obrigações ê a do êfetivo pagamento;lV -.os_ prazos de inicio de etapas de àxàuçao, Oeconctusão, dê entrega, d6 observaçâo e de receÉimento
dernrüvo, conformê o caso;
V - o.crêdito p6lo qual correrá a despesa, com a indicação
1:-:lT:lT"çâ" Íuncionat programática o oa cate-gJria
economica;
Vl 

^- -as- 
garantias oferecidas para assegurar sua plena

exêcuçao, quando êxigidas;
Vll_-.os dareitos e.as respongabilidades das partes, aspenatidedea cebivêis e os vâlores dâs multas;
Vlll - os casos de rescisão:
lX - o reconhecimento dos dirêitos da Adminiatraçâo, emcaso de rêscisão administrativa pÍevista no aú.77 d;Êsb
Let;
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X - as condiçõês de impoíação,
para conversão, quando Íor o

adataêataxa
caso [nâo se

de cámbio
aplica ao

ao tetmo quo a
à proposta do

casol;
Xl - a vinculaçâo ao edital de licitaçâo ou
dispênsou ou a inexigi!, ao convite e
licitante vencêdor;
Xll - a legislação aplicávêl à execução do contrato e
espêcialmênte aos casos omissoli;
Xlll - â obrigação do contratado de manter, durante toda a
êxecução do contrato, êm compatibilidadê com as
obÍig€ções por ele assumidas, todag as condições de
habilitação e quatilicação exigidas na licitação.
§ 1o (VETADO)
s ío (Vetado).
s ? Nos contratos celebrados pela Adminietração pública
com pessoas Íísicas ou juridicas, inclusive aquelasdomiciliadas no estrangeiro, devêrá constar
necessaÍiamente cláugula que declare competente o foro
da sede da Administração pãra di.imir quaiquer questão
contratual, salvo o disposto no s 60 do ara 32 dêsta Lei.
§ 3" t...t.

-,. ry""r" diapasâo. observa-se que a i,4inuta do ContÍâlo êm epiqrafe contém asclausulas necessánas para formação do instrumento prUticã co-átrãúai,'iontol.meprescrêve as noÍrnas estâbelecjdas na Lei Fedêrât

3. Consideracôês Finais:

DrspostTtvo:

. Por derradeiro, cumprê salienlar que a presenfe manifestação toma por base,exctusivamente. os etementos que constam. ,r" " pr"iàniã'-iJü. '-nol 
ãrto. ooprocesso administratrvo em epigrafe.

Destarte. â luz da comoêtênciâ desta Assessoria Juridica, não lhe compêteadentrâr à conveniência e à oportunidade oo" 
"to" 

pr"tioJo" ,iã'arãto' j" ca."r"l\íunicipal nem anarisar aspectos de natureza emrnentemente té"n-i"ã-alririitratir".

Ánte aos fatos expostos e análise jurÍdicâ realizada pela a Lei n. g.666/.1993 ecorelatas. entende-se por ooinâr nêste. parecer que. diante a" 
-pi"""niã 

"nari"",vêrific€mos que todo o procêdimento aaministrativà- ãie-J'0."""i,5'"ri"',nl].,", o.,,,como a minuta, está em consonáncia com os aitames oaiei jel]ãiüij"J, i"rnor""a"_se que as especificações técnicas e a estimativa ae custo àiiem i"àpãio-aãnari"" a"responsabilidade exclusiva dos setorês competentes.

" É o parecer. Sub Censura:
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Er.rcmarrr.rar,rEiiõl

Encaminhem-se os âutos ao ORDENAOOR DE DESpESAS desta Câmara paraconhecimênto, providências e demais deliberações aoéu;*. -** :.",

Sâo Bernârdo/MA,2i de março de 20í9.

ü

- -"ót-
09q
\QeP

Ássossor Juridico da
\,amara Municipal de Sáo Bemordo _MA


